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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu 
sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, prin Direcţia 
Regională Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, intenţionează să achiziţioneze servicii de 
întreținere și reparare a sistemelor de securitate de la Oficiile Județene din cadrul ANCOM DR Cluj 
(antiefracție, antiincendiu și supraveghere video),  (cod CPV: 50610000-4). 
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/Biroul Achiziţii Regionale Cluj, Tel. 0372845742, 
Fax: 0264-484077, în atenţia:  Dana OLTEAN, email:  dana.oltean@ancom.org.ro. 
 
Tip anunț: Cumpărare directă  
 

1. Tip contract: Servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: 
 

Contract sau Comandă având ca obiect achiziţia de servicii de întreținere și reparare a 

sistemelor de securitate de la Oficiile Județene din cadrul DR Cluj (antiefracție, antiincendiu 

și supraveghere video), (cod CPV: 50610000-4). 

 

3. CPV: 50610000-4, 

 

4. Descrierea contractului 

 

Serviciile care fac obiectul achiziției servicii de întreținere și reparare a sistemelor de securitate 

de la Oficiile Județene din cadrul ANCOM DR Cluj (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video),  

(cod CPV: 50610000-4). , trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile 

Caietului de sarcini anexat.   

 

Valoarea estimată fără TVA – 34.000,00 lei, defalcată astfel: valoarea totală 

estimată revizii (20 revizii/an) este de 23.100,00 lei, valoarea totală estimată a orelor de 

manoperă este de 3.000,00 lei, valoare totală estimate a pieselor de schimb este de 7.900 

lei. 

 

5. Condiţii contract: 

Pentru nerespectarea obligaţiilor, respectiv prestarea serviciilor cu întârziere şi/sau 
constatarea în cadrul procesului verbal de recepţie a neconformităţilor serviciilor prestate, 
prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea comenzii/contractului, fără 
TVA, pe fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, fără nicio 
formalitate prealabilă de punere în întârziere. În cazul în care penalităţile nu pot fi deduse din 
preţ, prestatorul are obligaţia de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la 
primirea solicitării din partea achizitorului. Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile 
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prestate şi/sau rezultatele acestora nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei 
terţe părţi. 

 
Prezentarea propunerii financiare se va face astfel:  
 

1. În Propunerea financiară detaliată se va prezenta prețul unic al orei de manoperă și 
prețul total al orelor de manoperă pentru prestarea serviciilor de reparare, determinat luând in 
considerare numărul maxim estimat de 20 de ore de manoperă, tariful revizie (20 de revizii), 
conform anexei nr.2. 

2. Exclusiv pentru departajarea ofertelor vor fi comparate valorile totale rezultate prin 
însumarea prețului total al tarifelor (stabilit conform celor de mai sus) și valoarea estimată aferentă 
pieselor de schimb, exprimată ȋn sumă fixă, de 7.900 lei fără TVA. 

3. Valoarea totală rezultată trebuie să se încadreze în valoarea estimată până la data de 
31.12.2019 de 34.000 lei.  Ofertele care nu se încadrează in valoarea estimată vor fi 
considerate inacceptabile. 

4. Contractul de servicii se va încheia la valoarea totală estimată până la data de 
31.12.2019, iar prețul care va fi efectiv plătit prestatorului se va determina în funcție de numărul 
de ore de manoperă și prețul total al orelor de manoperă și pretul pieselor de schimb furnizate și 
montate, fără a se depăsi limita valorii maxime prevăzute în contract. 
 

Conditii de plată:  
Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, str. Delea Noua, nr. 2, sector 3, Bucureşti, 

CUI: 14751237, cont: RO03TREZ23F850100.20.01.30.X, A.T.C.P.M.B., pentru valoarea de 23.100  
lei reprezentând valoarea reviziilor și RO56TREZ23F850100.20.02.00.X, A.T.C.P.M.B. pentru 
valoarea de 10.900 lei reprezentând valoarea reparațiilor şi se va transmite la adresa: ANCOM DR 
Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28. 

Plata pretului se va efectua numai după procesul-verbal de recepţie a rezultatelor 
serviciilor. Plata se va efectua, în baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de 
ANCOM. In situatia în care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua în 
termen de maxim 30 de zile de la procesul-verbal de receptie a rezultatelor serviciilor.  

In situatia în care factura este primita după procesul-verbal de receptie a rezultatelor 
serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii 
facturii.  Plata se considera efectuată la data debitarii contului ANCOM. 

 
6. Condiţii de participare: 

- Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 
ofertantului: ,,oferta prezentată respectă toate cerinţele și condiţiile precizate în solicitare de 
oferte și caietul de sarcini pentru procedura de servicii de întreținere și reparare a sistemelor de 
securitate de la Oficiile Județene din cadrul ANCOM DR Cluj (antiefracție, antiincendiu și 
supraveghere video),  (cod CPV: 50610000-4), conform anexei nr.1. 

 

7. Criterii de adjudecare:  

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul cel mai scăzut, exprimat în lei fără TVA, conform formulei:  
     P total = Tarif revizie+ Preț total manoperă+ valoare piese de schimb;   

 
8. Informatii suplimentare: 

Oferta se va transmite până la data de 28.06.2019 (inclusiv), prin publicare în 
catalogul electronic din SEAP (www.e-licitație.ro). După publicarea ofertei în catalogul 
electronic din SEAP, ofertantul va anunța postarea ofertei, printr-un email, la adresa 
dana.oltean@ancom.org.ro. 

 

http://www.e-licitație.ro/
mailto:dana.oltean@ancom.org.ro


3/10 

Solicitarea de oferte, caietul de sarcini, pot fi vizualizate şi pagina de internet a ANCOM la 
adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. Oferta trebuie să fie valabilă cel 
puţin până la data de 28.07.2019. 

 
Notă GDPR: Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care 
depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter 
personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 
679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de 
ANCOM prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în 
scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc 
dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul 
sus menționat.   
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OFERTANT,                                                                                           ANEXA nr.1 

__________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind respectarea condițiilor din solicitarea de oferte și caietul de sarcini 

 
 
 
Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant legal/împuternicit al 
_______________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant pentru, achizitii de servicii de întreținere și reparare a sistemelor 
de securitate de la Oficiile Județene din cadrul ANCOM DR Cluj (antiefracție, antiincendiu și 
supraveghere video),  (cod CPV: 50610000-4), organizată de Autoritatea Naţională pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii DR Cluj, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedura de achiziţie şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii că ,,oferta 
prezentată respectă toate cerinţele și condiţiile precizate în solicitarea de ofertă și 
caietul de sarcini, pentru care depunem ofertă. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 

 

 

Data completării: ___________ 

 

 

 

 

OFERTANT, 

_________________________ 
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Anexa nr. 2  
 
 

PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ  

 

 

Nr. 
crt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(0) 

Tarif total 
revizie, 

pentru 20 de 
revizii, în Lei, 

fără TVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

Număr maxim 
estimat de 

ore de 
manopera 

(ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

Preț unic al orei de 
manoperă în Lei, 

fără TVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

Preț total al 
orelor de 

manoperă în 
Lei, fără TVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4=2x3) 

Valoarea estimată 
pentru piese de 

schimb  
 în Lei, fără TVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

1.     20 ore   7.900 

Valoarea totală în Lei, fără TVA 
 (1+4+5) 

 
 

 
 
 
 
 

  
 Data completării …………….. 
 
 

 
OFERTANT, 

________________________ 
(semnătura autorizată) 

 
 
 

 
 
NOTĂ: Valoarea totală rezultată trebuie să se încadreze în valoarea estimată până la data de 
31.12.2019, respectiv: 34.000,00 lei, defalcată astfel: valoarea totală estimată revizii (20 revizii/an) 

este de 23.100,00 lei, valoarea totală estimată a orelor de manoperă este de 3.000,00 lei, valoare totală 

estimate a pieselor de schimb este de 7.900 lei. 

                                                   

 

 

 

 



6/10 

 

 

 
 
 

CAIET DE SARCINI 
pentru servicii de revizie şi reparaţie a sistemelor de securitate (antiefracţie, 

antiincendiu şi supraveghere video) 
(Cod CPV: 50610000-4) 

 
 
 

I. Obiectul contractului de servicii: Servicii de întreținere și reparare a sistemelor de 
securitate de la Oficiile Județene din cadrul DR Cluj (antiefracție, antiincendiu și supraveghere 
video).  
În tabelul nr. 1, de mai jos, sunt trecute locațiile și sistemele aferente fiecarui Oficiu Judetean.    

Tabel nr. 1 

Nr.crt. Locaţie Tip echipament Componente 

1 
Oficiul Judetean Alba 
Str. Fantanele nr 12A, Alba 
Iulia, jud. Alba 

Centrală de alarmare 
la efracție și incendiu 

Centrală de alarmare model 
Spyder  
Detector Prezență –12 buc 
Sirena exterior –1 buc 
Cititor de IButton -1 buc 
Detector de fum -6 buc 

Sistem de 
supraveghere video 
DVR 

DVR 4 canale model  
4CH MPEG-4 DVR – 1 buc 
Camere video exterior – 4 buc 

2 
Oficiul Judetean Sibiu 
Str. Closca nr. 8A, Sibiu, jud. 
Sibiu 

Centrală de alarmare 
la efracție și incendiu 

Centrală de alarmare model 
Spyder  
Detector Prezență –6 buc 
Sirena exterior –1 buc 
Cititor de IButton -1 buc 
Detector de fum -6 buc 

Sistem de 
supraveghere video 
DVR 

DVR 4 canale model  
DVR QT454 – 1 buc 
Camere video exterior – 4 buc 

3 
Oficiul Judetean Covasna 
Str. Vasile Goldis nr 2, et 3., Sf. 
Gheorghe, jud. Covasna 

Centrală de alarmare 
la efracție și incendiu 

Centrală de alarmare model 
Spyder  
Detector Prezență –1 buc 
Sirena exterior –1 buc 
Cititor de IButton -1 buc 
Detector de fum -1 buc 

4 

Oficiul Judetean Harghita 
Str. Arsenalului nr 25, 
Miercurea Ciuc,  
jud. Harghita 

Centrală de alarmare 
la efracție și incendiu 

Centrală de alarmare model 
Spyder  
Detector Prezență –4 buc 
Sirena exterior –1 buc 
Cititor de IButton -1 buc 
Detector de fum -4 buc 

Sistem de 
supraveghere video 
DVR 

DVR 4 canale model  
4CH MPEG-4 DVR – 1 buc 
Camere video exterior – 4 buc 

5 
Oficiul Judetean Mures 
Str. Slatina nr 19/1,  
Tg. Mures, jud. Mureș 

Centrală de alarmare 
la efracție și incendiu 

Centrală de alarmare model 
Spyder  
Detector Prezență –7 buc 
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Sirena exterior –1 buc 
Cititor de IButton -1 buc 
Detector de fum -7 buc 

Sistem de 
supraveghere video 
DVR 

DVR 4 canale model  
4CH MPEG-4 DVR – 1 buc 
Camere video exterior – 4 buc 

6 
Oficiul Judetean Bistrita 
Str. Gradinilor nr 9, Bistrița, jud. 
Bistrița Năsăud 

Centrală de alarmare 
la efracție și incendiu 

Centrală de alarmare model 
Spyder  
Detector Prezență –9 buc 
Sirena exterior –1 buc 
Cititor de IButton -1 buc 
Detector de fum -7 buc 

Sistem de 
supraveghere video 
DVR 

DVR 4 canale model  
4CH MPEG-4 DVR – 1 buc 
Camere video exterior – 4 buc 

7 
Oficiul Judetean Salaj 
Str. Caprioarei nr 2E,  
Zalău, jud. Zalău 

Centrală de alarmare 
la efracție și incendiu 

Centrală de alarmare model 
Spyder  
Detector Prezență –7 buc 
Sirena exterior –1 buc 
Cititor de IButton -1 buc 
Detector de fum -8 buc 

Sistem de 
supraveghere video 
DVR 

DVR 4 canale model  
DVR QT454 – 1 buc 
Camere video exterior – 4 buc 

8 
Oficiul Judetean Maramures 
Strada Valea Borcutului,  nr. 1A, 
Baia Mare,  jud. Maramureș. 

Centrală de alarmare 
la efracție și incendiu 

Centrală de alarmare model 
Spyder  
Detector Prezență –5 buc 
Sirena exterior –1 buc 
Cititor de IButton -1 buc 
Detector de fum -4 buc 

9 
Oficiul Judetean Satu Mare 
Str. Alexandru Odobescu nr 76, 
Satu Mare, jud. Satu Mare 

Centrală de alarmare 
la efracție și incendiu 

Centrală de alarmare model 
Spyder  
Detector Prezență –6 buc 
Sirena exterior –1 buc 
Cititor de IButton -1 buc 
Detector de fum -4 buc 

Sistem de 
supraveghere video 
DVR 

DVR 8 canale model  
DVI-7208AN – 1 buc 
Camere video exterior – 4 buc 

10 
Oficiul Judetean Bihor 
Str. Grigore Ureche, nr. 12, 
Oradea, jud. Bihor 

Centrală de alarmare 
la efracție și incendiu 

Centrală de alarmare model 
Spyder  
Detector Prezență –7 buc 
Sirena exterior –1 buc 
Cititor de IButton -1 buc 
Detector de fum -5 buc 

Sistem de 
supraveghere video 
DVR 

DVR 4 canale model  
4CH MPEG-4 DVR – 1 buc 
Camere video exterior – 4 buc 
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II. Condiţii de participare: 

       Ofertantul are obligația să dețină următoarele licențe și autorizații:      
i) licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, reala/actuala la data prezentarii, 
care sa ateste dreptul operatorului economic de a desfasura activitati de intretinere a sistemelor de 
alarmare impotriva efractiei, conform dispozitiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si ale art. 74 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, aprobate prin H.G. nr. 
301/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si  
ii) autorizatie eliberata de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, 
reala/actuala la data prezentarii, care sa ateste dreptul operatorului economic de a desfasura 
activitati de intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de 
incendiu, conform dispozitiilor art. 1 alin. (2) lit. b) din Metodologia de autorizare a persoanelor 
care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul nr. 
87/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. 
        Notă: În cazul în care perioada de valabilitate a licenței eliberată de Inspectoratul General al 
Poliției Române, respectiv a autorizației eliberată de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu 
și Protecție Civilă urmează să expire pe parcursul derulării contractului, ofertantul are obligația de 
a prelungi valabilitatea acesteia/acestora în conformitate cu prevederile legale sub riscul 
suspendării contractului.  
 

III. Detalierea metodologiei de lucru (servicii solicitate): 
Pentru sistemele de securitate (antiefracţie, antiincendiu şi supraveghere video) cuprinse în tabelul 
nr.1, ofertantul se obligă să efectueze două revizii tehnice anuale, respectiv pentru perioada anului 
2019, și reparațiile accidentale. 
 
1. Revizii. 

Reviziile vor cuprinde obligatoriu următoarele operaţii: 
a. Sistem de alarmare la efracție și la incendiu 

- verificarea funcţionării detectorilor de fum,  
- verificarea funcționării detectorilor de prezenţă,  
- verificarea funcționării sirenei, 
- verificarea funcționării cititorului de iButton 
- verificarea funcționării corecte a sistemului de alarma cu iButton-ele aferente fiecărei locații. Se 

verifică dacă iButtonul de la fiecare angajat de la Oficiul Județean funcționează corect în 
sistemul de alarmă aferent 

- verificarea funcționării corecte a sursei de alimentare, respectiv a încărcării și a stării 
acumulatoarelor din sistemul de alarmă și din sirenă 

- testare finală sistem 
- se completează fișele de service de către personalul avizat și se contrasemnează de beneficiar. 

b. Sistemul de supraveghere video 
- verificarea funcţionalităţii echipamentelor de supraveghere video, 
- curăţarea, degresarea părţilor mecanice ale echipamentelor de supraveghere video, 
- reorientarea şi reglarea focalizării camerelor video, după caz, 
- curăţarea lentilelor camerelor video, 
- verificarea funcţionării sistemului de înregistrare video și vizualiazare a istoricului,  
- verificare echipamente (setări dată, oră, etc.), 
- testare finală sistem 
- se completează fișele de service de către personalul avizat și se contrasemnează de beneficiar 
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2. Reparații 
-Dacă, cu ocazia reviziilor, se constată nefuncționalități sau se găsesc echipamente defecte, se vor 
executa reparațiile/înlocuirile necesare împreună cu toate operațiile necesare punerii în funcțiune a 
sistemelor. 
-După efectuarea constatării defecţiunilor se va transmite către autoritatea contractantă un deviz 
estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb şi manopera.  
-Devizul va fi supus spre aprobare, autorității contractante.  
-După obţinerea acordului, ofertantul se obligă să asigure furnizarea pieselor și punerea în 
funcțiune a sistemelor. 
-Piesele furnizate vor fi noi, compatibile cu sistemele instalate și vor fi menționate separat in deviz.  
 
3.  Alte obligații   
    a) Termenele de intervenție pentru reparații vor fi maxim 3 zile lucrătoare de la data solicitării 
beneficiarului. 

b) Prestatorul îşi va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte 
înlocuirea/repararea subansamblelor sau a pieselor de schimb și consumabilelor, care se vor 
efectua numai cu acordul prealabil al beneficiarului, asigurând garanţie în conformitate cu 
normativele tehnice în vigoare atât pentru reparaţiile efectuate, cât şi pentru piesele și 
consumabilele înlocuite. 
c) Prestatorul își va programa intervenţiile corespunzător programului de lucru al 
beneficiarului. 
d) Reviziile periodice se vor programa de comun acord cu beneficiarul, în perioadele 
menționate. 

 
IV. Perioade de garanţie solicitate: 

Perioadele de garanţie pentru serviciile prestate vor curge de de la data semnării 
proceselor-verbale de recepţie, minim 6 luni. 
Perioada de garanţie minimă solicitată pentru piese de schimb este cea acordată de 
producător, dar nu mai puțin de 12 luni. 
În perioada de garanţie prestatorul are obligaţia de a asigura remedierea defecţiunilor   
semnalate cu respectarea termenului de 3 zile lucrătoare de la data solicitării beneficiarului, 
fără costuri pentru achizitor. 
Perioada de garanţie va curge de la data semnǎrii fără obiecţiuni a proceselor-verbale de 
recepţie. 
Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

 
V. Cerinţe minime obligatorii: 

Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor cu privire la adaosul comercial aplicat la piesele de 
schimb și consumabilele furnizate și montate prestatorul va prezenta, la semnarea 
procesului-verbal de recepție, la cererea achizitorului, declarație pe propria rǎspundere 
privind respectarea adaosului comercial ofertat, sau la cererea achizitorului, documente 
justificative din care să rezulte adaosul comercial ofertat al pieselor de schimb și al 
consumabilelor.  
Ofertantul trebuie să menționeze în ofertă valoarea adaosului comercial practicat pentru 
piesele de schimb. Valoarea adaosului comercial ofertat nu poate fi mai mare de 15%. 
Cuantumul adaosului comercial ofertat nu poate fi majorat pe durata derulării contractului. 

 
VI. Alte cerințe cu caracter general:  

Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele 
interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei lui la sediul acestuia. 
Beneficiarul va anunţa prestatorului de servicii orice intenţie de mutare a echipamentelor 
(în cazul mutarii unui Oficiu Județean).  
Beneficiarul are obligaţia să asigure accesul personalului prestatorului de servicii, la locurile 
şi în încăperile unde sunt montate echipamentele. 
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Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (ISU) şi 
protecţia muncii (SSM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării 
acestor norme, cad în sarcina exclusivă a executantului. 
Operatorii economici au obligația de a respecta pe parcursul executării contractului de 
achiziție publică reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de 
muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin 
acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste  
domenii. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații 
referitoare la reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii sunt: 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, adresa web: http://www.mmuncii.gov.ro/, Ministerul 
Sanatatii, adresa web: http://www.ms.gov.ro/, Inspecția Muncii, adresa web: http://www. 
inspectiamuncii.ro/ iar cele referitoare la protecția mediului la Ministerul Mediului, adresa 
web: http://www.mmediu.gov.ro/. 

 
VII. Perioada de derulare a contractului 

Începând cu data semnării de către ambele părți și până la data de 31.12.2019, cu 
respectarea graficului de executare a reviziilor.  

 
VIII. Criteriul de adjudecare: 

Preț total = Preț total reviziii (20 de revizii X tarif lei/revizie) + 20 de ore estimate x 
tarif/ora de manoperă + valoare piese (7.900,00 lei, fără TVA) 
 

 
Prezentarea propunerii financiare: 
- Valoarea celor 20 de revizii tehnice pe an nu va depăși suma de 23.100 lei, fără TVA 
- Valoarea celor 20 de ore de manoperă estimate nu va depași suma de 3.000 lei 
- Prețul pieselor de schimb – în suma fixă de 7.900,00 lei fără TVA. 
Obs. Ofertantul are obligația să depună ofertă pentru toate locațiile menționate mai sus la punctul 
I. 
-  

 
Notă: 

Ofertele care nu se încadrează în valoarea estimată vor fi considerate inacceptabile. 
 
Contractul de servicii se va încheia la valoarea totală ofertată pentru această achiziție, iar 

prețul care va fi efectiv plătit prestatorului va fi prețul rezultat în urma prestării serviciilor conform 
contract.  

 
În vederea decontării  serviciilor prestate, prestatorul va prezenta, cel puţin următoarele 
documente: 

 Factură; 
 Deviz, în cazul reparațiilor; 
 Certificat de garanţie, unde este cazul; 
 Documente justificative din care să rezulte adaosul comercial ofertat al pieselor de schimb 
și consumabilelor furnizate și montate (la cerere dacă este cazul). 

 
 
IX. Modalitate de plată: 
Plata contravalorii reviziilor se va efectua in baza facturii, numai după semnarea fără 

obiecțiuni a proceselor verbale de recepție care certifică efectuarea tuturor reviziilor prevăzute în 
cadrul unui semestru (pentru reviziile din iunie, respectiv pentru reviziile din noiembrie). 
Plata contravalorii serviciilor de reparații se va efectua in baza facturii, numai după semnarea fără 
obiecțiuni a procesului verbal de recepție a serviciilor care certifică remedierea defecțiunii. 

 
  

 


